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Kevesebb nézelődő, több vásárló
Lebontották és elhordták a könyv fáját

• Erdély legnagyobb 
magyar könyves szak-
mai rendezvényének 
számít a Marosvásárhe-
lyi Nemzetközi Könyv-
vásár, amelynek immár 
24. kiadását tartották 
az elmúlt napokban a 
Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház előcsarno-
kában. A rendezvény 
tegnap zárult. 

A N T A L  E R I K A

N em volt akkora tömeg, mint 
az elmúlt években, de aki 
bejött, az mind vásárolt, 

senki nem lépett ki a színház ajta-
ján könyv nélkül – válaszolta ér-
deklődésünkre Hajdú Áron, a csík-
szeredai Bookart Kiadó igazgatója. 
Hasonlóképpen nyilatkoztak a má-
sodik alkalommal jelen levő Zrínyi 
Kiadó munkatársai is. A budapesti 
könyvkiadó, amely elsősorban ha-
ditechnika és hadtörténet tematiká-
jú műveket ad ki, jövőre is tervezi, 
hogy részt vesz a könyvvásáron. 

Életműdíj Dávid Gyulának

Szombat este a Nemzeti Színház 
nagyszínpadán Dávid Gyulát Élet-
műdíjjal tüntette ki a Romániai 
Magyar Könyves Céh (RMKC). A 90 
éves irodalomtörténész, szerkesz-
tő, a Polis Kiadó vezetője nélkül 
sokkal szegényebb lenne az erdélyi 
magyar kultúra – fogalmazott Káli 
Király István, az RMKC elnöke, mi-
közben átadta a díjjal járó, Hunyadi 
László szobrászművész által készí-
tett bronzplakettet. Dávid Gyula el-
mondta, már 50 éve, hogy a könyvki-
adásban dolgozik,  már kétszeresen 
is nyugdíjas, hiszen az állami nyug-

díjaztatását követően folytatta a 
munkát a kiadó élén, majd két évvel 
ezelőtt onnan is nyugdíjba vonult. 

Koltai Róbert 75 éves

A több mint száz program közül, 
amellyel a szervezők a 24. Maros-
vásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár 
látogatóit várták, Koltai Róbert KR75 
című előadása volt a fénypontja a ren-
dezvénysorozatnak, amelyet szombat 
este mutatott be a művész a színház 
nagyszínpadán. A Sose halunk meg 
című közismert dalával kezdte más-
fél órás műsorát, majd előre elnézést 
kérve a teremben ülő hölgyektől, 
Darvas Szilárd Legenda a nő terem-

téséről című költeményét adta elő, 
amely a férfi nak a nőkhöz való „se 
vele, se nélküle" kapcsolatáról szól. 
Pályakezdéséről is beszélt Koltai, ar-
ról, hogy mindig szerelmes szerepe-
ket szeretett volna játszani, például a 
vizsgaelődásában Rómeót, de mégis a 
Lőrincz barátot kapta. A Sose halunk 
meg című fi lmben alakított Gyuszi bá-
csi egy létező személy volt, a színész 
nagybátyja, aki, amikor unokaöccsét, 
a fi atal Koltait megpillantotta Lőrincz 
barátként a vizsgaelőadásában, azon-
nal felugrott, és éltetni kezdte, elront-
va ezzel az egész produkciót – tudta 
meg a közönség a fi lm egyik ihlető-
jéről a történetet. Vasárnap délelőtt a 
színház kistermében Sose halok meg? 

című, frissen megjelent kötetét mutat-
ta be a művész. 

Lebontották a könyvfát

Néhány éve meghosszabbították a 
könyvvásárt egy nappal, ami azt 
jelenti, hogy nem ért véget szom-
baton, hanem vasárnap délelőtt is 
könyvbemutatók, irodalmi beszél-
getések helyszíne volt a színház, 
illetve a standok kínálatából válo-
gathattak a könyvbarátok. A vásár 
idején szinte valamennyi kiadó 
kedvezményes áron kínálta a kö-
teteit, 5, 10, 20, vagy 25 százalékos 
kedvezményeket lehetett kifogni, 
ezért is érdemes volt benézni és 

beszerezni a Mikulás-, vagy a kará-
csonyi ajándékot. 

A bejáratnál Káli Király István 
ötletére egy 1500 könyvből épített 
karácsonyfa várta a látogatókat, 
amelyet vasárnap délelőtt úgy bon-
tottak le, hogy annak „ágait", vagy-
is a könyveket a jelenlevők aján-
dékként hazavihették. Nagy siker 
kísérte a könyvből épített fát, rövid 
idő alatt elfogytak az ágai, és ami 
külön elégtételt jelentett az ötletgaz-
dának, az az volt, hogy nagyon sok 
fi atal válogatott, jó könyveket, mi-
nőségi irodalmat vitt magával. 

A könyvet ünnepelték négy napon 
át Marosvásárhelyen
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A közép-európai régió erejének 
a hagyományos német-francia 

tengellyel szembeni felértékelődésé-
ről beszélt Orbán Viktor pénteken a 
Magyar Állandó Értekezlet (Máért) 
XVII., zárt ülésén Budapesten. A mi-
niszterelnök emlékeztetett: korábban 
is beszélt már arról, hogy a követke-
ző években Közép-Európa, benne a 
Kárpát-medence lesz az európai gaz-
dasági növekedés motorja. Fontosnak 
nevezte, hogy a közép-európai együtt-
működésnek, a közös gazdasági, po-
litikai tényezőként való fellépésnek 
a kulturális hátterét megteremtsék. 
Orbán Viktor ezzel kapcsolatban arról 

is szólt, hogy Közép-Európa geopoli-
tikai felértékelődésének fontos mo-
mentuma lesz, amikor Montenegró, 
Macedónia és Szerbia csatlakozhat 
az EU-hoz. A Balkán újraegyesítését 
uniós, közép-európai és magyar ér-
deknek nevezte.

A külhoni gazdaságfejlesztési 
programokat elemezve, Erdélyről 
szólva, kiemelte: nincs értelme olyan 
formában gazdasági programokat 
hirdetni, hogy utána retorzióval le-
csap a megtámogatott vállalkozá-
sokra a főhatalmat gyakorló állam. 
Ezért azt kérte és ezután is így tesz, 
hogy az adott területen a magyaro-

kat képviselő pártok tárgyalják le a 
magyar gazdaságfejlesztési progra-
mok folytatásához elengedhetetlen 
egyetértést a többségi nemzettel. „Ez 
Romániában létrejött, szerencsénk is 
volt” – idézte az MTI Orbán Viktort, 
aki jelezte: német mintát vettek ala-
pul. Rámutatott: számítások szerint 
minden egyes forint, amelyet hatá-
ron túli gazdasági fejlesztési prog-
ramokra külföldön költenek el, két 
forint GDP-növekedést eredményez. 
Szerinte jól állnak, de a román po-
litikai instabilitással nagyon nem 
tudnak mit kezdeni. Az RMDSZ-re és 
a szövetséges magyar politikai szer-

vezetek bölcsességére vannak utal-
va, mikor milyen megállapodásokat 
érdemes kötni, de ebbe szerinte soha 
nem szólnak bele. „Az RMDSZ és a 
többi magyar párt együttműködése a 
szokásos bokakocogtatások mellett, 
de valahogy halad” – értékelt Orbán 
Viktor. A jövő évi európai parlamen-
ti választásokról szólva – utalva a 
változtatásokra, az uniós lakhellyel 
nem rendelkező polgárok szavazati 
jogának megteremtésére – a kor-
mányfő kiemelte: az EP-választás 
nem pártválasztás, hanem összma-
gyar szavazás. „Van bizonyos számú 
képviselőnk az Európai Néppártban 

és vannak a néppárthoz tartozó ha-
táron túli magyar szervezetek, akik-
nek a képviselőit érdekérvényesítés 
során össze lehet adni” – mondta a 
kormányfő, aki az RMDSZ-t és a két 
másik magyar tömörülést arról tá-
jékoztatta, hogy a magyar kormány 
tárgyalt a közbirtokosságok kérdésé-
ről, és készen áll a konzultációra.

A Máért budapesti ülésének 
résztvevői aggodalmukat fejezték 
ki a kárpátaljai magyarság helyze-
tét ellehetetlenítő oktatási törvény 
és a nyelvtörvénytervezet, valamint 
a magyar közösséget érintő immár 
mindennapos atrocitások miatt. 

GDP-növekedést generáló külhoni támogatások




